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Täby Gymnastikförening söker en ny verksamhetschef 
 

Vill du leda en stor ideell förening fylld av gymnastik och rörelseglädje är du rätt person för 

oss! Vi letar efter en person som har ett intresse för ideell verksamhet och som vill ha en 

ledande position i en organisation med god struktur. 

 

Täby GF är en ideell gymnastikförening med ca 1000 medlemmar och är en av Täbys största 

idrottsföreningar. Vi har gymnastikgrupper från våra yngsta i familjegymnastiken till våra äldsta 

på elitnivå. 

 

Vi söker efter dig som har ett intresse för gymnastik, vill ta ett strategiskt helhetsansvar och 

fortsätta utveckla föreningen tillsammans med nuvarande personalstyrka och alla ideellt 

engagerade ledare. 

 

Om tjänsten 

Som verksamhetschef för Täby GF är ditt uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla 

föreningen enligt Svenska Gymnastikförbundets modeller och strategier, samt värdegrund. 

Du förväntas komma med nya och kreativa idéer som både utvecklar och hjälper föreningen 

att växa. 

 

Arbetet innebär ett helhetsansvar att leda, delegera och verkställa fastställd 

verksamhetsplan och budget. Du kommer ha operativt ansvar för personalen på kansliet 

och rapporterar direkt till styrelsen. 

 

Det här vill vi se hos dig 

Du är strukturerad i ditt arbetssätt, tydlig och trygg som ledare, samt är kommunikativ. 

 

Du är en lagspelare och ser det som självklart att ha en god kommunikation och 

kontinuerligt samarbete med kansli, styrelse, ledare, föräldrar och övriga intressenter. Som 

chef är du driven, ansvarstagande, flexibel, lösnings- och målfokuserad. Du inkluderar dina 

medarbetare och har ett coachande ledarskap. 

 

Utbildning och erfarenheter 

Du har flera års erfarenhet av liknande arbete i ideell eller kommersiell verksamhet. Du har 

en god kännedom om idrottens och ideella föreningars villkor och förutsättningar. Vi ser 

gärna att du har en idrottsbakgrund, meriterande från gymnastik. 
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Vilka är vi? 

Täby Gymnastikförenings har två kanslilokaler i Täby, en i Vallatorpsskolan och en i Tibble 

sportcentrum. Föreningen har 4 anställda, varav 2 tränare. Tillsammans stöttar och 

samarbetar vi för att skapa bra förutsättningar till en bättre och roligare arbetsplats. Det är 

viktigt att alla medarbetare utvecklas och vi uppmuntrar nya kreativa idéer i föreningens 

utveckling. Vi arbetar aktivt med Svenska Gymnastikförbundets och vår egen värdegrund, 

och du kommer att vara en drivande del i detta arbete. 

 

För mer information, kontakta Gösta Kallner, på mejl ordforande@tabygf.com. 

 

Om du tycker det verkar spännande, skicka in din ansökan med personligt brev, CV, kontakt-

uppgifter och eventuella löneanspråk. Ansökan skickas till styrelsen@tabygf.com senast 31 

oktober. Urval och intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt då tjänsten 

kan tillsättas innan sista ansökningsdag. 
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